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SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI
DONARIS 2019
Sesiunea de comunicări științifice DONARIS este un eveniment
organizat anual, dedicat în exclusivitate studenților. Sunt invitați să
participe studenți de la specializările Drept și Administrație publică, cu
preocupări științifice în domeniul științelor juridice și al administrației
publice. Comunicările, elaborate sub coordonarea unui cadru didactic,
vor aborda probleme de actualitate în aceste domenii.
Secțiunile conferinței:
Științe juridice;
Administrație publică și studii regionale.
În cadrul conferinței sunt organizate următoarele concursuri:
Procese simulate;
Opinii legale;
Concursul deciziilor administrative.
Condiții de înscriere
Înscrierea la lucrările conferinței și concursurile din cadrul acesteia se
realizează prin completarea și transmiterea Formularului de înscriere la
adresa valentina.cornea@ugal.ro
Formularul de înscriere se va expedia ca document Word, redenumit cu numele
autorului, cuvinte-cheie din titlul comunicării și acronimul secțiunii. Ex. "Munteanu
I_Gestionare arii protejate _AP", “Codreanu A_Pedeapsa capitală_SJ”. Studenții care
se înscriu doar la concursuri indică numele și denumirea concursului. Ex. „Moraru
I_Procese simulate”, „Ionescu G_Decizii adm.”

Termen limită: 1 aprilie 2019
Lucrările în extenso se vor prezenta după susținerea publică a acestora.
Cele mai bune texte ale comunicărilor vor fi publicate în Revista de Opinii
și Cercetări Studențești – ROCS. Lucrările selectate pentru publicare vor fi
însoțite de avizul cadrului didactic coordonator.
Termen limită pentru prezentarea lucrărilor in extenso:
25 aprilie, 2019
Contact: valentina.cornea@ugal.ro

FORMULAR DE ÎNSCRIERE DONARIS 2019
Nume, prenume

.........................................................................

Specializarea, anul, grupa

.........................................................................

Adresa e-mail

.........................................................................

Comunicarea va fi prezentată în secțiunea:
Științe Juridice
Administrație Publică și Studii Regionale
CONCURSURI DONARIS 2019
Procese simulate
Concurs de opinii legale
Concursul deciziilor administrative
Studenții care se înscriu la sesiunea de comunicări științifice vor include în formular
rezumatul comunicării (max. 200 cuvinte), potrivit cu următorul model:
TITLUL COMUNICĂRII
(Times New Roman, mărime font 9, MAJUSCULE)
Munteanu Ana-Maria1
Coordonator: Lector dr. Valentina Cornea
(Time New Roman, mărime font 9, cursiv)
Caractere Times New Roman, mărime font 9, normal, spațiere 1.0, aliniere stânga-dreapta, în limba română, fiind obligatorie
folosirea diacriticelor.

Cuvinte-cheie: (max.5 cuvinte) caractere Times New Roman, mărime font 9, cursiv

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, specializarea Drept, anul II,
anamunteanu@gmail.com
1

Instrucțiuni pentru elaborarea comunicărilor științifice
Materiale vor fi transmise în format electronic și trebuie să îndeplinească următoarele
condiții:·
- format A 4, scris la 1,15 rânduri, marginea din stânga 3 cm, restul marginilor 2 cm,
caractere Times New Roman de 12, normal, paragraf de 6 pct., aliniere stânga-dreapta, în
limba română, fiind obligatorie folosirea diacriticelor;
- un articol va avea maximum 10 pagini;
- paginile nu se vor numerota;
- în cadrul documentului nu se vor utiliza alte caracteristici, precum headers sau footers;
- secțiunile și subsecțiunile se vor numerota;
- pentru secțiuni se folosește TNR, 12 p., bold, aliniat stânga-dreapta, iar pentru
subsecțiuni, TNR, 11, italic, aliniere stânga-dreapta (exemplu: 1.1., 1.1.1.)
Tabele și figuri
Tabelele vor fi numerotate în mod consecutiv în cadrul aceleiași lucrări, cu litere arabe, ca în
modelul de mai jos. Înainte și după tabel se va lăsa paragraf de 6 pct. Caracterele utilizate în
cadrul tabelului vor fi de 10 p., aliniere la 1 rând.
Table 1. The title of the table
text table
text table
text table
text table
text table

text table
text table
text table
text table
text table

text table
text table
text table
text table
text table

Figurile vor fi poziționate central, numerotate cu cifre arabe, precizându-se denumirea și
sursa lor.
k$ / t CO2
Specific cost of CO2 reduction
CO2 tax level
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Size of cogeneration plant (kW)

Figura 1. xxxxxx
CONCLUZII
Vor fi indicate și argumentate concluziile textului.
REFERINȚE (TNR, 10 p., 1 rând, paragraf 6 pct., stil APA de citare)
Ionescu, T. (2008). Titlul cărții. Localitate: Editura.
Ionescu, T. (2008). Titlul articol. Titlul publicației, nr. volum, interval pagini.
Ionescu, T. (2008). Titlul articol. Proceedings of… în italic, pp. 1-10, localitate, an, zi
desfășurare conferință. Localitate: Editura.
Ionescu, T. (2008). Web page. Retrieved from http://www.juridice.ro

CONCURSURI DONARIS 2019
CONCURS DE PROCESE SIMULATE
Concursul reprezintă dezbaterea unui caz, respectând procedurile dintr-un proces real.
Concursul are menirea de a pune în valoare capacitatea studeților de a transpune cunoștințele
teoretice în situații practice.
Condiții de participare: la concurs se pot înscrie studenții din anul IV, specializarea Drept.
Concursul va avea loc în data de 19 aprilie, 2019 în sala de Procese simulate „Prof.univ.dr.
Viorel Daghie”
Persoane de contact :
Conf. univ. dr. Nora Daghie
daghie.nora@ugal.ro
Lect.univ.dr. DragoșDaghie
daghie.dragos@ugal.ro

CONCURS DE OPINII LEGALE
Condiții de participare
Concursul se adresează studenților anilor III și IV, specializarea Drept și constă în elaborarea
și prezentarea unei opinii motivate pentru o problemă din domeniul dreptului civil.
Concursul va avea loc în data de 19 aprilie, 2019.
Persoană de contact:
lector. univ dr. Alexandru Bleoancă
alexandru.bleoanca@ugal.ro

Concursul deciziilor administrative
ARTA ȘI ȘTIINȚA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE: DE LA TEORIE LA PRACTICĂ
Condiții de participare:
La concurs se pot înscrie studenți de la specialitatea Administrație Publică. Participanții la
acest concurs vor demonstra arta și știința administrării luând o decizie originală, reală și
oportună pentru soluționarea unei situații-problemă. Situația-problemă este anunțată în utima
zi de înscriere la concurs.
Concursul va avea loc în data de 18 aprilie, 2019
Persoană de contact:
valentina.cornea@ugal.ro

